
ت ترجمھ مقاال
 ای

از پیشگامان  )،1960-1883دانشمند شیعی، احمد عارف الزین (

 308لنهضت در منطقۀ جبل عام
 خالد سنداوي309، ترجمۀ رامک رامیار310

  

  چکیده

م.)، شخصــیت برجســتۀ  1960- 1883موضوع این مقاله شناخت شیخ احمد عارف الزین (

شیعی در جبل عامل (جنوب لبنان امروزي) است. او در شرایط سخت لبنان در زمان حاکمیــت 

وص جبــل عامــل، و خصــها) نقش مهمی در تاریخ این کشــور، بهها (و سپس فرانسويعثمانی

  نهضت در این منطقه داشته است. 

هاي اجتماعی او (مانند افتتاح مــدارس، تأســیس مقاله با پرداختن به جوانی الزین و فعالیت

شود. بــا هاي اجتماعی و فرهنگی نقش فعال داشتند) آغاز میها، که در حوزهها و تشکلانجمن

ها و مجــالت عربــی تــا انتشــار نوشتن در روزنامهنگاري او، از هاي روزنامهپرداختن به فعالیت

                                                             
 

مقــاالت تاریخیــۀ ، »ی جبل عامل) رائد من روّاد النّهضۀ ف1883-1960العالمۀ الشیعی احمد عارف الزین (« .308

، اعداد و تحریر: عطااهللا قبطی، جونی منصور، مصطفی العباسی، موسســۀ تکریماَ لألستاذ الدکتور بطرس أبومنۀ

  . 164-139، صص م. 2011الدراسات الفلسطینیۀ، بیروت، 

ي تخصصی متعدد هاآویو، حیفا، کالج آموزش عربی دانشگاه حیفا و صاحب پژوهشهاي تلمدرس دانشگاه .309

؛ مــن 2004بیــروت: بیــت العلــم للنــابهین،  التشریع اإلسالمی فی مناهلــۀ،شناسی؛ از جمله کتاب در زمینۀ شیعه

. 2007): أخباره و أشعاره، عمّان: دار ابن بطوطــۀ، 1953-1872الشعراء الشیعۀ فی جبل عامل الشیخ أحمد رضا (

  م-

 rmk.rmyr@gmil.comگاه خوارزمی دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانش 310



 تخصصی پژوهش در تاریخـفصلنامه علمی  142

 
 

اش، از جملــه تــألیف کتــاب هاي تــاریخی، همچنین فعالیتالعرفانو مجلۀ  جبل عاملروزنامۀ 

کنــد ـ ادامــه گرایــی دعــوت میها بــه ملیها مقالۀ تاریخی ـ که در آنو نوشتن ده تاریخ صیدا

اش در در مبــارزه بــا فســاد، همکــاريیابد و با بررســی فعالیــت سیاســی الــزین و نقــش او می

اش هاي متعدد با موضوع وحدت سوریه و نپذیرفتن قیمومت، کــه موجــب دســتگیريکنفرانس

  گیرد.شد، پایان می

پردازد به اندیشۀ الزین دربارة زبان عربــی و تأکیــد او بــر میــزان اهمیــت و ویژه میمقاله به

همچنین نظریات او دربارة تعلیم و تربیــت  عرب و هویتشان؛ کارکرد زبان در محافظت از ملت

کند؛ چراکه در نظر او تعلیم و تربیت تنها شیوة صحیح پیشرفت، برتري جســتن و را روشن می

دانســت. ایــن مقالــه همچنــین بــه آزادي هر ملت است. الزین تعلیم زنان را مقدم بر مــردان می

ار و جلــوگیري از فســاد ضــروري پردازد. او دین را براي حفــظ ســاختتوضیح آراء دینی او می

ها، فارغ از دین و نژاد و سرزمینشان با هم برادرند. در این دانست، اما ایمان داشت که انسانمی

شود. او دو کتاب تــاریخی و یــک رمــان عاشــقانۀ کوتــاه مقاله به تألیفات الزین نیز پرداخته می

مهم و فرهنگی کهن را تصحیح نوشت؛ در انتشار چندین کتاب نیز همکاري داشت و دو کتاب 

واسطۀ همین مجله، او را در بســیاري بود. به العرفانکرد؛ با این حال مهمترین کار او نشر مجلۀ 

  آورند.ها از پیشگامان نهضت در جبل عامل به شمار میاز زمینه

  مقدمه

هاي برجســته در ، از شخصیت311م.)، دانشمند شیعی 1883-1960شیخ احمد عارف الزین (

هــا (پــیش از اي که لبنان زیــر ســلطۀ عثمانیاست. در زمانه 312ویژه جبل عاملریخ لبنان و بهتا

                                                             
 

  امامی است. مشخصاً شیعۀ دوازده» شیعه«در این مقاله منظور از کلمۀ  311

شد در جنوب از نهر قرن، که از شمال ترشیحا به دریاي طور که در گذشته شناخته میمحدودة جبل عامل آن 312

، 1961، بیروت: مطبعــۀ اإلنصــاف، عاملخطط جبل ریزد، تا جنوب ده الزیب (ن.ك. محسن األمین، مدیترانه می

رسد و مدیترانه می رسد تا شمال صیدا، در غرب به دریاي)، در شمال از نهر األولی که به دریاي مدیترانه می48

شود، و چنــین اســت کــه مــرز اي به نام عوبا که تا مصب رود الغجر در دریاچۀ حوله کشیده میدر شرق به دره

وقتــی از جبــل «کنند: رسد. بعضی از محققان محدودة جبل عامل را چنین مشخص میشرقی آن به ده البصّه می

اش در شمال، رود اي جغرافیایی در سرزمین شام است که محدودة تاریخیزنیم، منظورمان منطقهعامل حرف می
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ها، در روزگــار دشــواري بــود، او نقــش سیاســی، ملــی، جنگ جهانی اول)، و سپس فرانســوي

  اجتماعی، دینی، فکري و فرهنگی مؤثري در نهضت جبل عامل ایفا کرد. 

ها و موانــع کرد و راهی را برگزیــد کــه دشــواري احمد الزین در چنین زمانۀ دشواري رشد

سبب مخالفتش با اشغال، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. بــا همــۀ ایــن فراوان داشت. بارها، به

ها، مشــارکت فعــالی بنویسد و در بیشتر زمینــه ]از عقایدش[ها، توانست در چند مجله دشواري

اولین مجلۀ شــیعی بــه زبــان عربــی در  خصوص کهدر نهضت منطقۀ جبل عامل داشته باشد. به

جهان اسالم، و اولین مجله در جبل عامل را منتشر کرد، ما را بــر آن داشــت تــا بــه تحقیــق در 

دانیم پژوهش مستقلی دربــارة او جا آوریم؛ زیرا تا آنجا که میزندگی او بپردازیم تا حق او را به

  صورت نگرفته است. 

(منتشرشده در  العرفانایم مجلۀ تن این مقاله استفاده کردهترین منبعی که از آن در نوشاصلی

م.) است، به سبب چاپ شدن مقاالت الزین در آن و نیز مقــاالتی کــه  1971تا  1909هاي سال

  اند. پسرش، نزار و دیگران دربارة او در این مجله منتشر کرده

  نسب 

                                                                                                                                                           
 

ن، شــهر جزین و مشغره، در شرق مرجعیون و بانیاس و الحولۀ، در جنوب الزیــب، درة قــر ]شهرهاي[األولی و 

(ن.ك. حســن محمــد » دهــدسعسع فلسطین و درة فارة است؛ کــه امــروزه اســتان جنــوبی لبنــان را تشــکیل می

). دربارة علت نامیده شدن 17، ص 1991، بیروت: دار الفکر اللبنانی، مطارحات شعریۀ فی جبل عاملنورالدین، 

که فرزنــدان شان بود، هنگامیعاملۀ یکی این منطقه به جبل عامل، در تاریخ آمده است که سبأ ده پسر داشت که

هاي شام ساکن شدند، این منطقه را تا امروز به نام جدشان خواندند و عاملــۀ کوتــاه عاملۀ در بعضی نواحی کوه

شد و عامل خوانده شد. عاملیان یمنی بودند و قبیلۀ عاملۀ هنگام سیل العَرم به شام آمدنــد و در کــوهی نزدیــک 

، العرفان، صیدا: مطبعۀ مع التاریخ العاملیبه جبل عاملۀ معروف است. (ن.ك. علی الزین، دمشق ساکن شدند که 

هاي واقع در جبل عامــل را بــه ســبب نســبت بــه عاملــۀ، عامــل یــا عاملــۀ ). در قدیم به سرزمین35، ص 1254

.ك. محمد جابر آل گفتند. (ننامیدند و به خود جبل عامل سرزمین بِشارة، منسوب به شخصی به نام بشارة میمی

گذاري این منطقــه بــه ). مورخان بر اینکه نام24، بیروت: منشورات دار اللغۀ، ب.ت.، ص تاریخ جبل عاملصفا، 

جبــل عامــل بــین سبأ یمنی اتفاق نظر دارند. (ن.ك. حسن محمــد ســعد، بنسبب نسبت آن است به قبیلۀ عاملۀ

  ).15، ص 1980ب، ، بیروت: دار الکتا1920-1914األتراك و الفرنسیین 
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وســف الــزین النصــاري الدین بــن موســی بــن ینام او احمد علی عارف بن سلمان بن زین

شان است. بنابراین منتسب است به خاندان الزین که وطن اصلی 313الخزرجی العاملی الصیداوي

ها و خاندان آل صغیر پیش آمد، ترك کردنــد و در ، به علت اختالفی که بین آن314را در شحور

  315ثلث اول قرن نوزدهم به شهر صیدا آمدند.

صیدا متولد شد و همانجا رشد کرد و به علــم و  در 1853پدرش، حاج علی الزین، در سال 

گفتنــد. در دوران می» عــالم الزعمــاء و زعــیم العلمــاء«ادب و تقوا مشهور شــد؛ چنانکــه بــه او 

ها گویند که او با قایقها مبارزه کرد. میها در زمان حاکمیت عثمانیحیاتش در راه مشکل عرب

هایی ضــد حکومــت عثمــانی و در حمایــت از یانیهرفتند، بهایی که از لبنان به مصر میو کشتی

تاخت. حاج علی گونه بر حاکمان مستبد و اربابان فئودال میفرستاد و اینها و عربیت میعرب

  316اش، شحور، دفن شد.در صیدا درگذشت. در آنجا تشییع و در موطن اصلی 1930در سال 

هــاي قــدیمی شــیعی ســاکن ، بــه خــانوادة عســیران از خانواده317»شاه زِنان«نسب مادرش، 

   319رسید. او در زمان جنگ جهانی اول در شحور درگذشت.می 318صیدا

نظري و حســن اش، حاج سلیمان الزین، نویسنده، شاعر و ادیب بــود و بــه نیــکجد پدري

تدبیر شهرت داشت. او در صیدا ساکن شد و با شراکت حــاج حســن عســیران (پــدر مؤســس 

هــا، احمــد د. حاج سلیمان سه پسر داشــت کــه ســومین آن) به تجارت مشغول شالعرفانمجلۀ 

                                                             
 

 .407، ص 1961،  6-5، ج 48، مجلد العرفان، »: حیاته و وفاتهالعرفانمؤسس «نزار الزین،  ٣١٣

کیلومتري بیــروت. واژة شــحور ســریانی عبــري  95شحور: شهري در منطقۀ قضاء صور در جنوب لبنان در  314

إعرف ن.ك. عفیف بطرس مرهج، به معناي سیاهی و تاریکی. (» شحر«است (ممکن است فینیقی باشد) از ریشۀ 

  ).182، ص 6، ج 1972-1971، بیروت: مؤسسۀ األرز، لبنان: موسوعۀ المدن و القري اللبنانیۀ

  .155، ص 1913، العرفان، صیدا: مطبعۀ تاریخ صیدا أحمد عارف الزین، 315

  .408، ص 6-5ن. الزین، همان، ج  316

  م-». "ه زِنانشا"والدته فتُسمی «طور که در متن اصلی آمده: همان 317

  .155أ. الزین، همان، ص  318

  .526، ص 1930، 7، ج 20، مجلد العرفان، »هی الدنیا«أ. الزین،  319
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جد مادري احمد، حاج حسن عسیران، از سرشناسان صیدا بــود  320است. العرفانصاحب مجلۀ 

   321شناختند.که او را به فضل و دانش دینی می

  تولد و بالندگی

 م. در شهر صور متولد شد. همانجا نــزد 1883ق./ 1301احمد عارف الزین در رمضان سال 

اش خــانواده 1904در سال  322روحانیان قرآن را فراگرفت. هفت ساله بود که قرآن را تمام کرد.

ها به مدارس رشــیدیه و رســمیه رفــت. به صیدا رفتند و چهار سال در آنجا ماندند. در این سال

  الدین عسیران و منیر عسیران از جمله استادانش در این مدارس بودند. محی

پدرش او را به شهر نبطیه فرستاد تا به مدرسۀ ابتدایی بــرود. از جملــۀ یازده سالش که شد، 

استادان او محمد جابر (ادیب و مورخ) بود. الزین مدت کوتاهی در آنجا ماند. سپس به مدرســۀ 

دینی نبطیه، که السید حسن یوسف آن را تأسیس کرده بود، فرستاده شد. ایــن مدرســه معــروف 

  گوید: ود. احمد عارف الزین در این باره میجا پیچیده ببود و شهرتش همه

شهرت یافــت و  323این مدرسۀ دینی در زمان رئیس مرحومش، استادمان سید حسن یوسف

گل سرسبد مدارس جبل عامل شد. در آنجا علوم عربی را نزد شیخ احمد رضا و شیخ ســلیمان 

بازگشــت، مقــداري ظاهر آموختم و زمانی که استادمان سید عبدالحسین شرف الدین از عــراق 

  324اصول فقه نزد او خواندم.

گویــد: هاي مربوط به زبــان را نیــز فراگرفــت. در ایــن بــاره میدر همین زمان، الزین درس

طور که مقداري فارســی و ترکــی آموختن زبان فرانسه را نزد استاد خاصش شروع کردم؛ همان«

زبان انگلیسی را هــم نــزد دکتــر سپس  325».در نبطیه آموخته بودم و االن با هر سه زبان مانوسم

                                                             
 

  .175-156، همان، »تاریخ صیدا«أ. الزین،  320

  .526، ص 5، همان، ج »هی الدنیا«أ. الزین،  321

  .841، ص 1911، 21 ، ج3، مجلد العرفان ،»الشیخ أحمد عارف یتحدث عن سیرته و حیاته«أ. الزین،  322

  .408، ص 1960، 3، ج 48، مجلد العرفان، »أحمد عارف: حیاه و وفاته«أ. الزین،  323

  .841المصدر نفسه، ص  324

  .842المصدر نفسه، ص  325
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   326شریف عسیران آموخت.

هاي جدید و قــدیمی بــه خواند، به هر آنچه از کتابالزین وقتی در صیدا و نبطیه درس می

ها را جــدي و مشــتاقانه دنبــال داد و انتشار مجالت و روزنامــهرسید عالقه نشان میدستش می

  گوید: کرد؛ خودش میمی

کردیم. بعضی مطــالبی کــه را مطالعه می المنارو  المُقتطَفه مجالت در آغاز تحصیل در نبطی

آورد؛ هایی براي ما پدید مــیشد شبههنوشته یا از مجالت اروپایی ترجمه می المقطفدر مجلۀ 

هــا نزدیــک نوشت و دیــن اســالم را بــه ذهنمی المنار ها با مقاالتی که صاحب مجلۀاین شبهه

رفــت. مــا آورد، از بــین میاز تفسیرهاي مرحوم شیخ محمد عبده میکرد، یا با اقتباساتی که می

کــردیم. مــا و همــۀ داشتیم، دیگران را به خواندنش تشــویق میرا بسیار دوست می المنارمجلۀ 

شد و افزون می لمنارکردیم ... اشتیاق ما به اروشنفکران دیگر از آن با شگفتی و قدردانی یاد می

   327بود، حفظ کردیم. ]دوران[دالحمید، با همۀ مخاطراتی که در آن این عالقه را تا زمان عب

ها یافــت در روزنامــهها اشتیاقی در او ایجاد کرد تــا بــه محــض آنکــه فرصــتی میهمۀ این

 العرفــانبراي همین مجلــۀ  328سرود، ولی به نثر عالقۀ بیشتري داشت.بنویسد. در آغاز شعر می

ها و ها از اندیشه) را تأسیس کرد و در آن1912(از سال  جبل عاملنامۀ ) و هفته1909(از سال 

  هایش نوشت. آرمان

  هاي اجتماعیفعالیت

هاي مادي بسیاري به ایــن احمد الزین کارهاي خیریه و اجتماعی فراوانی انجام داد و کمک

هایی تأسیس کرد که در منــاطق مختلــف جبــل عامــل ها و تشکلها کرد. او انجمننوع فعالیت

خواستند علیه اسالیب کهن ها که با رویکرد ادبی میهاي بسیاري از آن سر برآورد؛ چه آنهنمون

مؤسساتی که هدف اجتماعی و فرهنگی داشــتند،  قیام کنند و با رویکرد جدید کار کنند، چه آن

                                                             
 

، ص 1951، 1، ج 39، المجلــد العرفــان ،»العرفانکلمته فی ذکري الیوبیل الذهبی لصاحب «شریف عسیران،  326

16.  

  .403، ص 1929، 4، ج 17، المجلد العرفان ،»التفرقۀیا دعاة «أ. الزین،  327
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هــا نقــش احمد الــزین در همــۀ ایــن کار 329که اولین هدفشان بنا کردن مدرسه و دانشکده بود.

هایی ها و تشــکلمی داشت که منجر به پیشرفت جامعه در جبل عامل شد. از انجمناساسی مه

  ها اشاره کرد:توان به اینها نقش فعال داشت، میکه الزین در آن

، کــه فعــالیتش را از »جمعیۀ المقاصد الخیریۀ اإلسالمیۀ در نبطیه«الف) همکاري در تأسیس 

ال انجمن بود که داوطلبانه در زمان ریاست دکتر آغاز کرد. الزین یکی از اعضاي فع 1899سال 

کــرد تــا آن را عبدالرحمن البرزي در دانشکدة المقاصد اإلسالمیۀ زبان و ادب عربی تدریس می

خصــوص در اي برساند. این همکاري مهمی بود، در شــرایطی کــه الــزین، بهبه جایگاه شایسته

   330اش مشغلۀ بسیار داشت.و چاپخانه العرفانمجلۀ 

  .1910) همکاري در تأسیس جمعیۀ العلماء در نبطیه در سال ب

همراه ، بــه1912، در ســال »جمعیۀ نشر الفضیلۀ و العلم«ج) تأسیس انجمنی در صیدا به نام 

اعدام شد). در آغاز گردهمــایی  1916أیار/ می  6توفیق البساط (که به دستور حاکم عثمانی در 

به ریاست انتخــاب کردنــد. ایــن انجمــن هزینــۀ فرســتادن شد و او را در خانۀ الزین برگزار می

تعدادي از جوانان به مدارس عالیه و دانشــگاه األزهــر مصــر را پرداخــت و در صــیدا کتابخانــۀ 

  عمومی ساخت. 

  که به ریاستش انتخاب شد.» جمعیۀ الشبان المسلمین«د) تأسیس 

ند تن از رجــال شــیعه کــه ، به کمک چ1921، در سال »جمعیۀ الخیریۀ العاملیۀ«هـ) تأسیس 

در لبنــان (و  الحیاة)، صاحب روزنامۀ 1976ها محمد جمیل مروّة، پدر کامل مروّة (در رأس آن

خانــه ایــن کــار را بعد از آن در لندن) قرار داشت. این انجمن بــا خریــد زمــین و ســاخت یتیم

   331گذاري کرد. همچنین به ساختن حسینیه و آرامگاه و... اقدام کرد.پایه

، کــه آن را چنــین توصــیف 1945در ســال » المخــیم العــاملی«گــذاري ) همکاري در بنیانو

  کند: می

                                                             
 

-205، ص 1963، 1بیــروت: دار األنــدلس، ط الحرکۀ الفکریۀ و األدبیۀ فی جبل عامل،  محمد کاظم مکی، 329

206. 

  .412، ص 6-5ن. الزین، همان، ج  330
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اولین حرکت جوانان عامل [دعوت] از همۀ مذاهب بود که هدفش همکاري میان جوانان و 

هاي جنوبی و تقویت روحیۀ پایداري در جبل عامل است ... اولین حرکتــی اقدام به بازدید از ده

اشاعۀ روحیۀ کار و تحــرك در میــان جوانــان فرهیختــه و اســتفاده از آنــان در  است که هدفش

  332خدمت به وطن است.

  احمد الزین دبیر کل قانونی این تشکل و کامل مروّة مجري طرح آن بود.

  زندگی خانوادگی

الزین، دختر عمویش (اسماعیل الزین) ازدواج کرد. امیره  با امیره 1904احمد الزین در سال 

ها، جز یکــی از فرزندانشــان کــه در رسیدن به آرزوهایی که در سینه داشت یاري کرد. آن او را

، »ســلمی«، »ادیبــه«هــاي و پــنج دختــر بــه نام» زیــد«و » نزار«، »ادیب«هاي مُرد، سه پسر به نام

   333داشتند.» عزه«و » می«، »فاطمه«

  دانش و معارف احمد الزین

یل بسیاري بهره داشت و دانش فراوان آموخته بــود، از آنجا که احمد الزین از صفات و فضا

، »نگار پیشروروزنامه«، »شیخ مجاهد«که او را جاییها رهبر و پیشگام شد؛ تادر بسیاري از زمینه

هــایی کــه صــفات و ویژگی 334شناختند.می» مصلح اجتماعی«و » متفکر آزاده«، »شاعر«، »ادیب«

سازد و این به سبب عالقۀ شــدید او اي از او میگونهرفگویند چهرة دایرةالمعادربارة الزین می

نگار، به علم و یادگیري است. در صفحات بعد، کوتاه، به شخصیت احمد عارف الزین روزنامــه

  پردازیم.مورخ، ادیب و شاعر می

  نگاراحمد الزین روزنامه

آغاز کرد. در ایــن سالگی) نگاري پیشگام بود. این کار را از جوانی (سیاحمد الزین روزنامه

و  335ثمــرات الفنــونپنج سال پــیش آغــاز کــردیم. در ابتــدا در ونوشتن را پنجاه«گوید: باره می

                                                             
 

  .213-211مکی، همان، صص  .332

  .409، ص 1861، 6-5، ج 48، المجلد العرفان ،»وفاته-الشیخ أحمد عارف الزین: حیاته«ن. الزین،  333
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، زمــانی کــه در صــیدا نماینــده و 337حدیقــۀنوشتیم، ســپس در روزنامــۀ می 336االتّحاد العثمانی

ها بــود، بــه هاحمد الزین با آنکه از نویسندگان اصلی این روزنام 338».خبرنگار این روزنامه بودم

جبــل نامــۀ هفته 1912و نیز از ســال  العرفانمجلۀ  1909ها بسنده نکرد و از سال نوشتن در آن

  339را منتشر کرد؛ که فریادي آتشین و بانگی بُرنده بود. عامل

نوشت خواستار آزادي مردم از ظلــم و اســتعمار ها میاحمد الزین در مقاالتی که در روزنامه

هاي ما یا بیشترشان مبــارزه بــا رهبــران موضوع همۀ نوشته«نویسد: ره میبود. خودش در این با

گیر، و یاري رساندن به کســانی بــود کــه بــراي گســترش آزادي و مستبد، کارمندان خائن رشوه

   340».قانون به پا خاسته بودند

نوشت، موجب شد حاکمــان ها میمقاالتی که احمد الزین با شجاعت و صداقت در روزنامه

  نویسد: تحت پیگرد قرار دهند، آزار و اذیت، و در نهایت بازداشت کنند. او می او را

، یک مــاه و نــیم زنــدانی شــدیم. 1912... این حال و روز ما در عهد عثمانیان بود؛ در سال 

مان توقیــف شــد. حــال و دستگیر شدیم و روزنامه و مجله 1915سپس همراه دیگران در سال 

و آتــش  لعرفــانن هم همین بود؛ مصیبت پشتِ مصــیبت، از توقیــف اروزمان در دورة فرانسویا

  341هایش تا تحت نظر بودن و تبعید و زندان و... تا هرجا که فکرش را بکنید.زدن نسخه

  احمد الزین مورخ

نگاري از خدمات مهم به وطن بود. در مقدمۀ کتــابی کــه در نظر او، توجه به تاریخ و تاریخ

ترین خواستۀ ما در حال حاضر، خدمت به وطن مهم«گوید: است، میدربارة تاریخ صیدا نوشته 

  342»نویسی!و غایت آرزویمان است و چه خدمتی باالتر از تاریخ

                                                             
 

  در بیروت به دار آویخته شد). 1916الدین طباره بود (شانزدهم ایار/ می محییبنحسنبنموسس آن احمد 336

  در بیروت تأسیس کرد. 1883باشد که خلیل خوري سال حدیقۀ األخبار شاید منظور روزنامۀ  337

  .5، ص 1951، 1، ج 93، المجلد العرفان 338
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دور از هرگونــه فشــار، حــب و بغــض و تعصــب بــه موضــوع الزین در کتاب تاریخش، به

کــه  خــواهیم ایــن اســت کــه ســخن مــا اثــريتمام چیزي که می«پردازد و به قول خودش: می

   343».برایمان حسن نیت و ارزشمندي مقصودمان کافی است ]اگر نشد،[خواهیم داشته باشد، می

  نویسد: همچنین می

ایســتیم؛ بــه نیکــان تأســی ما در سخن گفتن از احوال گذشــتگان و ســیرت بازمانــدگان می

حقیقــتِ پندارنــد، دروغ نیســت؛ کنیم؛ چراکه تاریخ، چنان که میجوییم و از بدان دوري میمی

هاي فراوانی هســت کــه بــا عقــل و نقــل ســازگار هاي تاریخ دروغجاودان است. بله، در کتاب

  344کند.نیست، اما پژوهشگر آگاه خوب و بد را از هم جدا می

کرد، بلکه پا را فراتر نوشت، به موضوع کتاب بسنده نمیهاي تاریخی که میالزین، در کتاب

را  تــاریخ صــیداپرداخت، همانطور کــه کتــاب ستی میپرگذاشت و به تحریک روحیۀ وطنمی

شک نداریم زمــانی کــه هموطنــان مــا در «تبدیل به فراخوانی براي جهاد کرد؛ آنجا که نوشت: 

کشــند و جبــران مافــات صیدا بر تاریخ بازمانده از اجدادشان درنگ کنند، از خــواب دســت می

  345»کنند...می

هــا یمان خود به تاریخ و نقش آن در زندگی ملتاحمد الزین با نوشتن چند کتاب تاریخی ا

 مختصــر تــاریخ الشــیعۀ)، و 1913( تــاریخ صــیداها، دهد. در صدر این کتابرا عمالً نشان می

و جاهــاي دیگــر نوشــت و  العرفانها مقاله و تحقیق در مجلۀ ها ده) است. عالوه بر این1914(

  346تاریخی است.هاي براي این نوشته هایی در مجلهنیز گشودن بخش

  احمد الزین شاعر و ادیب

او از کودکی ادیب و شاعر بود. ویژگی سبک او سادگی و استواري زبان بود. نثر او معروف 
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هاي بســیاري از آن در مجــالت و ، نمونــهجبــل عامــلو روزنامۀ  العرفاناست و جز در مجلۀ 

نویســانِ جهــان عــرب مقالهترین هاي متعدد دیگر منتشر شده است؛ چنانکه از برجســتهروزنامه

خوبی نثرش نیست و تعلق خاطرش به شعر نیز کمتر است، ولــی چنــد شــعر  است. شعر او به

صــورت پراکنــده، چــاپ شــده و خوب هم سروده اســت. شــعرهایش در جاهــاي مختلــف، به

خانۀ او ـ مثل چنــد خانــۀ دیگــر در صــیدا، از جملــه منــازل توفیــق  347آوري نشده است.جمع

الدین و عبــاس الحــر ـ پــاتوقِ ادیبــان و نورالدین الجوهري و الشیخ احمد جاللالجوهري و 

  348متفکران بود.

  جواد مغنیۀ است: بهترین داوري دربارة الزین سخن شیخ محمد

شیخ عارف نویسنده بود، اما نه به بزرگیِ طه حسین. شاعر بود، اما نــه بــه توانمــديِ احمــد 

اي آزاده، هنرمنديِ علی امین و مصطفی امــین؛ امــا نویســنده نگار بود، ولی نه بهشوقی. روزنامه

نگاري متعهــد، و در برابــر خــدا و تــاریخ مســئول بــود. شــیخ عــارف شاعري صادق، روزنامــه

نگاران نســل امــروز مَثـَـل نگاري را وسیلۀ نان خوردنش نکرد. او باید براي همۀ روزنامهروزنامه

هایش باید در ترجیح حق بر خودش، خواســته اعالي صداقت، شجاعت و صراحت باشد، بلکه

  349و فرزندانش الگوي عالمان و ادیبان باشد.

  وفات

، در شــهر مشــهد در ایــران، هنگــام 1960االول/ اکتبر پانزدهم تشرین ]روز[احمد الزین در 

  درگذشت. پس از مرگش رئیف خوري نوشت:  350م.) 818زیارت مقبرة امام هشتم (ت. 

اي سرشار از کــار و تــالش دي از مردان عامل به پایان رسید؛ زندگیسان، زندگی مرو بدین
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و کوشش در راه رضاي خدا و خدمت خلق و پیشبرد مردم و وطــنش. بــا وفــات او آخــرین و 

  351نگاريِ عربی در لبنان را از دست دادیم.گرانبهاترین مهره از گردنبند روزنامه

ري و علمی بودند، او را از مســجد جمعیت زیادي که در صف اولشان علما و مشاهیر کشو

مشهد تا صحن بارگاه امام رضا(ع) تشییع و در حرم آن حضرت کنــار مقبــرة شــیخ » هاشممال«

م.) و دیگر علماي شیعی دفــن کردنــد. در ایــران علمــاي دیــن عــزاداري  1622یمانی عاملی (

هور دینــی، بزرگی براي او در مسجد گوهرشاد برگزار کردند کــه جمــع کثیــري از علمــاي مشــ

   352خبرنگاران و استاندار خراسان در آن حاضر شدند و خطیبان مقام و فضل او را ستودند.

به هموطنانش رســید.  1960االول /اکتبر تشرین 17خبر درگذشت احمد الزین روز دوشنبه 

هــاي دسته، در گروهوقتی خبر پخش و آگهی فوت منتشر شد، مردمان، حیران و خاموش، دسته

افته یا خودجوش، راهی خانۀ او در صیدا شدند. همچنین پادشاهان، رؤســاي جمهــور، یسازمان

هاي دور و نزدیــک در هاي علمی و ادبی هزاران تلگراف و صــدها نامــه از ســرزمینشخصیت

  353تسلیتِ این فقدان بزرگ فرستادند.

ربــارة اي دهمراه تکملــهها و مجالت خبر درگذشت او را در صفحات اول خود، بهروزنامه

هایش در راه وطن و ملتش آوردند. براي بزرگداشت او در بســیاري از زندگی، رفتار و فداکاري

خصــوص در دمشــق، عربســتان شهرها و روســتاهاي لبنــان و کشــورهاي عربــی و اســالمی، به

سعودي، عراق، کویت، بحرین، پاکســتان، افغانســتان، آذربایجــان و انــدوزي مراســم عــزاداري 

د از وفاتش در یک هفته، چندین مراسم بزرگ در شهر صیدا برگزار شــد کــه بع 354برگزار شد.

ها و میدان قلعۀ صیدا برایشان کافی نبود. در ایــن ها، اتاقها، حیاطچنان جمعیتی آمدند که خانه

ها خطیبان بسیاري سخن گفتند و شعرهایی در تمجید فضایل، مناقب و علمــش خوانــده برنامه
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   355شد.

  آراء و افکار

هاي جوامع مسلمان و عرب پرداخــت. حمد الزین در سطوح مختلف به بسیاري از دغدغها

نگاري، سیاســت و مبــارزه، موافقــان و با داشتن بیش از نیم قرن تجربــه و مهــارت در روزنامــه

مخالفان بسیاري در مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتــی و دینــی یافتــه بــود. از 

  توان به اهداف واضح و روشن او پی برد:در ادامۀ مقاله می خالل آراء و افکارش

  آراء سیاسی

هاي سیاســی زمــان خــودش در سیاســت احمد الزین از جوانی با مشارکت در همۀ فعالیت

اش آگاهی دادن به همۀ مردم علیه هرگونه ظلــم و فســاد ترین هدفِ سیاسیور شد. اصلیغوطه

رة شهرها بود. احمد الزین پنهان و آشــکار بــا ایــن ظلــم والیان منصوبِ سالطین عثمانی در ادا

 12کرد؛ از جمله با قلم تیزش دربارة والیان عثمانی و اقداماتشان. اولــین بــار او را در مبارزه می

محاکمه و به پرداخت هفت لیرة عثمانی محکوم کردند. اتهامش تــوهین بــه  1912آذار/ مارس 

   356بود. جبل عاملشده در روزنامۀ و مقالۀ چاپطلعت أفندي الکردي، والی صیدا، در د

ها و فشار سرداران سپاه عثمانی به احمد الزین ادامــه یافــت. از جملــۀ ایــن فشــارها تهمت

) بود که در آن به یک ماه و نیم 1912نیسان/ اپریل  19محاکمۀ او در دادگاه نظامی در بیروت (

 داخت ده لیــرة عثمــانی محکــوم شــد.به همان مدت و پر جبل عاملحبس و تعطیلی روزنامۀ 

 الــبالغاتهامش در این محاکمه انتقاد به حکم دادگاه نظامی، براي بازداشت صاحبان دو روزنامۀ 

هــا مبــارزه و در راه الزین سپس وارد چنــد انجمــن ســرّي شــد کــه بــا ترك 357بود. المقتبسو 

تــوان بــه جمعیــۀ می هــاکردنــد؛ از جملــۀ ایــن انجمنهاي عربی فعالیــت میاستقالل سرزمین

و جمعیۀ نشر العلم (که به ریاست آن انتخــاب  358اإلصالح، جمعیۀ الشبیبۀ العربیۀ، جمعیۀ العهد
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 34و شمارة سازمانی » زهیر«الزین با جمعیۀ العربیۀ الفتاة نیز، با اسم مستعار  359شد) اشاره کرد.

   360کرد و از اعضاي اصلی آن در صیدا بود.همکاري می

و  16/1/1923هــاي عربــی کــه در بیــروت (روزهــاي چنــین از کنفرانساحمــد الــزین هم

ها شرکت کرد. موضوع ) تشکیل شد، حمایت و در آن23/6/1928) و دمشق (روز 10/3/1923

هاي تحت حکومــت هاي مقیم سرزمینطلبانۀ عربهاي اصالحها کمک به فعالیتاین کنفرانس

  361عثمانی براي نپذیرفتن حاکمیت مرکزي بود.

به نمایندگی از جمعیۀ الثــورة  1914االول/ اکتبر تشرین 18انی که عبدالکریم الخلیل، در زم

هاي انقالبی این انجمن وارد جبــل عامــل شــد، احمــد الــزین بــه العربیۀ، براي باز کردن شاخه

اش بــه پایگــاه ایــن انجمــن تبــدیل نمایندگی این حزب در صیدا منصوب، و چاپخانه و خانــه

  362شد.

ها، بســیاري از اعضــاي ایــن دن کار این انجمن انقالبی معارض با حکومت تركبا فاش ش

هاي انجمن دستگیر شدند تا به جرم توطئه علیه دولت عثمانی و فعالیت براي استقالل سرزمین

عربی در دادگاه عالی نظامی، به ریاست والی جمال پاشا، حاضر شوند. شیخ احمد الزین را نیز، 

اش هجــوم بردنــد، بازداشــت کردنــد. دادگــاه بــا زنــدانی شــدن ه و چاپخانهبعد از آنکه به خان

ها در بیروت و دمشق پایان یافت. شیخ احمد الزین بعــد عبدالکریم خلیل و یارانش و اعدام آن

» شــهید زنــده«سه روز که به تحقیق دربارة او گذشت، آزاد شد؛ او را در ایــن مــدت واز بیست

اش ور شد از صحنۀ سیاست فاصله بگیرد؛ انتشار مجله و روزنامــهاز آن پس مجب 363نامیدند.می

بگیرد؛ به مزرعۀ کوچکی که متعلــق بــه همســرش  نگاري کنارهرا متوقف کند؛ از شغل روزنامه

وجوي زنــدگی و فــرار از قیــل و قــال در جست«پناه ببرد و به کشاورزي مشغول شود  364بود،
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  365».فراوان

هاي عربــی پایــان داد و در نشســتی کــه بــر ســرزمین هایجنگ جهانی اول به سیطرة عثمان

ها به قیمومت فرانســه و انگلــیس برگزار کردند، این سرزمین 1920نیسان/اپریل  25متفقین در 

اي دیگر به مخالفت و اعتراض علیه حُکم قیمومــت فرانســه همراه عدهاحمد الزین به 366درآمد.

هاي ت سوریه تالش کــرد؛ چراکــه ســرزمیناو همچنین براي وحد 367بر جبل عامل برخاستند.

توانیم براي بیداري وطــن و کاســتن می«دانست. شده میهاي تجزیهیکپارچه را بهتر از سرزمین

او در این رویارویی هرگونه همکاري با قیمومت  368».از جور قیمومت دست به دست هم دهیم

بــود و هــر  369فیصــل اولکرد و خواستار وحدت سوریه، به رهبــريِ ملــک فرانسوي را رد می

گیري خصوص مخالف شــکلکرد؛ بهامکانی خارج از چهارچوب این وحدت را قاطعانه رد می

(متشــکل از جبــل عامــل، حاصــبیا، راشــیا، » لبنان کبیــر«دولتی جدا از سوریه، موسوم به دولت 

ــزین در همــۀ فعالیت 370معلقــه و بعلبــک) بــود. کــرد و هــا شــرکت میهــا و جنبشاحمــد ال

هاي عربــی و قــرار گرفتنشــان خواهان عرب نیز در کنار او در مخالفت با تقسیم سرزمینآزادي

هاي سیاسی او در این زمینه بــه چنــد تحت قیمومت فرانسه و انگلیس به پا خاستند. از فعالیت

  کنیم:مورد اشاره می

کبیر  با موضوع دعوت به مقابله با مشروعیت دولت لبنان 1925کنفرانس ملی که در سال  -

  371در بیروت برگزار شد.

) در مخالفــت بــا 1926کــانون الثانی/ژانویــه  9امضاي دادخواستی همراه بزرگان صــیدا ( -
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  372اش که آماده شده بود.دولت لبنان کبیر و قانون اساسی

) و 1928حزیــران/ژوئن  22شرکت در کنفرانس اول سوریه که در دمشــق برگــزار شــد ( -

   373امل سوریه بودند.کنندگان خواهان وحدت کشرکت

کــانون االول/دســامبر  16شرکت در کنفرانسی که در منزل سلیم علی سالم برگزار شــد ( -

) و در آن نمایندگانی از بیروت، طرابلس، صیدا، صــور و جبــل عامــل حاضــر شــدند تــا 1933

   374وگو کنند.دربارة سرنوشت وطنشان گفت

آذار/  10لــی ســالم برگــزار شــد (شرکت در کنفرانس منطقۀ ساحل که در منزل ســلیم ع -

)؛ موضوع این کنفرانس مخالفت با قیمومــت فرانســه و حفــظ وحــدت ســوریه و 1936مارس 

   375مخالفت با الحاق آن به لبنان بود.

هایی که در فلســطین در آن روزگــار ریاست کمیسیون دفاع از فلسطین که بعد از ناآرامی -

  376ها تشکیل شد.رخ داد، در حمایت از فلسطینی

 5به دعوت او، در منزل شیخ عبــاس الحــر در صــیدا (» کنفرانس وحدت سوریه«تشکیل  -

ـ سوریه در پاریس با موضوع وحدت ســوریه ) همزمان با مذاکرات فرانسه1936تموز/ جوالي 

  377و حاکمیت قومی.

هــاي کنفــرانس قــومی عربــی کــه در عضویت در هیئت نمایندگان جبل عامل در فعالیت -

)؛ هدف ایــن کنفــرانس لغــو بیانیــۀ 1937آب/اوت  8هاي سوریه) برگزار شد (ییالقبلودان (از 
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  378بالفور، لغو قیمومت و مخالفت با تقسیم فلسطین بود.

هاي عربی با قیمومــت دو هایی که آوردیم، از جمله: مخالفتش با تقسیم شدن سرزمیننمونه

دت فلســطین و رد کــردن قدرت فرانسه و انگلیس، مطالبۀ دائمی وحدت سوریه و حفــظ وحــ

هاي دست قیّمــان قدرتمنــد فرانســوي تبعیــد و بارهــا در ســالهرگونه قیمومت، موجب شد به

  379بازداشت شود. 1936و  1928و  1925

اش متحمــل شــد، هایی که احمد الزین بــر اثــر عقایــد سیاســیبا وجود تمام فشارها و زیان

اش را دنبــال هاي سیاســیخواست فعالیت ها به لبنانهنگام جنگ جهانی دوم با ورود انگلیسی

اش در بستیات با درآمــد نــاچیزي دور بود و در مزرعهکند. او در این زمان از عرصۀ سیاست به

رغم پیشنهادهایی که دولت انگلیس براي تطمیعش داده بود، بر مواضــع کرد. او بهکشاورزي می

ترین کسی هستی که تو شریف«و گفت: خود پاي فشرد تا آنجا که یکی از افسران انگلیسی به ا

کــه از آنجاهمچنین چند تن از دوستانش با او دشمنی کردنــد؛ تا 380».ایمدر این سرزمین شناخته

همه شد. با اینکه چاپ مجله متوقف میطوريکردند؛ بهرسیدن کاغذ به مجلۀ او جلوگیري می

  مشی سیاسی خود سر سوزنی پا پس نکشید. احمد الزین از خط

  دربارة فرهنگ و زبان

بنیان اندیشۀ فرهنگی و زبانی شیخ احمد الزین بر استفادة زبان عربی صحیح و بدون غلــط، 

زدگــی متمرکــز بــود. دیــدگاه فرهنگــی او کــامالً بــا دیــدگاه هاي سیاســی و غربدور از بازي

  ق بود. کرد، منطبها را به وحدتی بر مبناي زبان عربی دعوت میاش، که عربقومیـسیاسی

  دانست. در نظر او زبان: الزین پیشرفت زبان را به پیشرفت صاحبانش مربوط می

کند و بــا شود، با پیشرفتشان پیشرفت میزنند گرانقدر میبا عزت کسانی که با آن حرف می

تواند بدون حمایت دولتی نیرومند کاخ بزرگــی و کمــال را شود. زبان نمیانحطاطشان نابود می
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  381تصرف کند.

کرد؛ چراکه با انقراض زبانشان ها را به دفاع از زبانشان تشویق میاز این منظر بود که عرب 

   382رفتند.از بین می

تــرین الفــاظ و معــانی و هاي زنده است، بــا غنیزبان عربی از مهمترین زبان«نویسد: او می

ی موجــب ضــعف و نویســالزین نشــان داد تــرویج عامیانه 383».ها و مترادفاتترین واژهگسترده

  384شود.زوال زبان می

کــرد. از نظــر احمد الزین بر حفظ زبان عربی فصیح براي حفظ ملت و هویت آن تأکیــد می

او، نقصان و نارسایی زبان عربی سببش زبان فصیح و رسمی نیست؛ زیرا با این زبــان بــود کــه 

بلکــه  385؛»شــرفت کــردها به آن دست یافتند پیدر دوران طالیی، انواع علوم و فنونی که عرب«

هاي زبان، علم و ادبیات به وضــع اســم بــراي افراد برجستۀ حوزه«این نارسایی از آنجاست که 

ها خالقانــه، ســاختگی یــا اشــتقاقی کنند؛ فــارغ از اینکــه ایــن اســماختراعات جدید اقدام نمی

  386».باشد

  دربارة تعلیم و تربیت

یلۀ رشد حاالت فطــري، عقلــی و ادبــی، تربیت وس«کند: را چنین تعریف می» تربیت«الزین 

در نتیجــه، » هاي اجتماعی اســت.همچنین مکملی اجباري براي تعلیم و نیز دانش اصالح گروه

احمــد الــزین  387تربیت در نظر او از ضروریات زندگی و از عناصر سازندة جوامع بشري است.

یک ملت اســت. در  معتقد بود که تعلیم و تربیت راه درست پیشرفت، سعادت، آزادي و قدرت

اي مردم! اگر فضیلت و قدرت، مجد و شرف و اعتماد به نفــس و اســتقالل «گوید: این باره می
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او تعلیم و تربیت را چنان مالزم یکــدیگر  388»خواهید، براي تعلیم و تربیت درست بکوشید.می

   389توانست وجود داشته باشد.کدام بدون دیگري نمیدانست که در نظرش هیچمی

بــه [معتقد بود که باید به کودکان زندگی مستقل را آموخت تــا در بزرگســالی متکــی  الزین

نباشند. همچنین باید آنان را به کار در شرایط سخت و آسان عادت داد تــا جسمشــان  ]دیگران

پیشنهاد او براي این کار تربیت دینی بود. دین در  390نیرومند و استعداد و تربیتشان شکوفا شود.

هترین بند براي بستن انسان اســت؛ بنــدي کــه او را بــه اخــالق نیــک نزدیــک و از ب«اندیشۀ او 

ولــی ایــن تربیــت  391؛»تواند جایگزین بند دین شــودکند و هیچ چیز نمیعادات زشت دور می

پدر و مادر باید با تلقین تــدریجی قواعــد «دور از هر گونه اجبار و فشار باشد. باید صحیح و به

شان، متناسب با فهم و استعدادش، او را بــه زیــور دیــن آراســته کننــد؛ و فضایل دینی به فرزند

   392».رسانندوگرنه به او زیان می

خواهــد اگــر ملتــی می«کرد که تربیت زنان راه پیشرفت جامعه اســت: احمد الزین تأکید می

ه پیشرفت کند باید پیش از مردان، تعلیم زنان و ساختن مدرسه براي آنان را همگانی کند؛ چراک

  393».اند و همچون قطب آسیاب عالمزنان پرورندة کودکان

  دربارة دین

  گوید: داند و میاحمد الزین دین را براي حفظ نظام عالم و سامان گرفتن امور ضروري می

شــود و نظــام راستی که دین براي همۀ جهانیان الزم است؛ وگرنه هرج و مرج غالــب میبه

ماي سادة خودش دســت بکشــد، همــان روزي اســت کــه بیند. آن روز که دین از سیآسیب می

   394شوند.آرامی نابود میها بهاقوام و ملت
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ها، دیــن بازدارنــده از زشــتی«دانســتو در نظــر او او دین را مانع فســاد و اعمــال زشــت می

رونده در طریــق رشــد در ها، بالنده در همۀ جوامع بشري تا قلۀ کمال، راهکننده به خوبیتشویق

طور کنــد؛ همــانبه عقیدة او تعالیم دینی آدمیان را به برادري دعوت می 395».سانی استجهان ان

به آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آنگاه کسی که میان تو و او  ]بدي را[«که در قرآن آمده است: 

  و در انجیل لوقا آمده است:  396»گردددشمنی است، گویی دوستی یکدل می

گویم دشمنان خود را دوست دارید و با کسانی کــه از شــما لیکن اي شنوندگان، شما را می

نفرت کنند، احسان کنید. و هرکه شما را لعن کند، براي او برکت بطلبید و براي هر که بــا شــما 

  397کینه دارد، دعاي خیر کنید.

نگران خودتان و دینتــان باشــید و دل«ها یکی است: احمد الزین معتقد بود اصل و ذات دین

 398».مۀ ادیان یک اصل و ریشه دارند؛ هرچند ظاهر و فرعشان با هم متفــاوت باشــدبدانید که ه

کــرد و هاي اســالمی دعــوت میاو با بیان حقیقت مذهب شیعه، همگــان را بــه وحــدت فرقــه

کوشید با افزودن مذهب شیعۀ جعفري به مذاهب چهارگانه، اسباب اختالف میان اهل ســنت می

اي علمی بین ایــن پــنج مــذهب بــه کرد با مقایسهچنین سعی میو شیعیان را از میان بردارد. هم

  مذهب واحدي برسد؛ از راه: 

ترین علماي اسالم از همۀ فِرق در آن حضور یابند تــا در برگزاري همایشی ساالنه که بزرگ

آن براي رفع اختالفات قواعد ثابتی وضع کنند یا از میان همــۀ مــذاهب آنچــه بهتــر و بــه روح 

تر است انتخاب کنند، به زیور تساهل بیارایند، با بند دلیل و حجت محکمش کنند زمانه نزدیک

تا براي همۀ مسلمانان مذهبی یگانه بیاورند؛ که دین نزد خداوند اسالم اســت و میــان ســنیان و 

شیعیان هیچ فرقی نیست. آنگاه که میان ایشان این اتحاد محکم برقرار شود، وحدت کلمۀ امت 

 399شود.برقرار می عربی نیز کامالً
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  هادربارة انسان

ها از هر دین و نــژاد و احمد الزین به یگانگی سرشت انسانی ایمان داشت. به باور او انسان

خــدمت بــه مــردم خــدمت بــه «گویــد: سرزمینی که باشند، با یکدیگر برادرند. در این بــاره می

ها با هــم شود و انسانمیانسانیت است؛ چراکه انسانیت صفتی است که نوع بشر با آن تعریف 

  400».برادرند، چه بخواهند، چه نخواهند

هاي گونــاگون را هایش در عرصــههاي متعدد و متنوع احمد الــزین و دیــدگاهبرآیند اندیشه

  :توان خالصه کردچنین می

  ها. الف) تالش براي وحدت مسلمانان، پیش از وحدت عرب

اي ها، تــا مقدمــهخیر براي تمام انســانها بر مبناي فضیلت و ب) تالش براي وحدت عرب

  باشد براي وحدت همۀ ادیان. 

  کشی و زور، به هر شکلی که باشد. ج) رد کردن هرگونه اسارت و بهره

  آموزي به همۀ افراد جامعه. سازي و زباند) ضرورت تالش براي تعلیم و تربیت و فرهنگ

  تألیفات

کند. گرچه اغلب آثــار او مقــاالت و را ممتاز میفراوانی و تنوع آثار و تألیفات احمد الزین ا

  شود تألیفاتش را به دو دسته تقسیم کرد:اي است، میروزنامه

  ) تألیفات خودش یا دیگران. 1

  شود. محدود می العرفانو مجلۀ  جبل عاملنامۀ نگاري که به هفته) کار روزنامه2

 . تألیفات خودش یا دیگران1

  چاپ کرد: هایی که تألیف والف. کتاب

صفحه و به قیمــت  48در  1914در سال  العرفان: در چاپخانۀ مجلۀ مختصر تاریخ الشیعه -

این کتاب مجموعۀ مقاالتی اســت دربــارة موقعیــت شــیعیان در نــواحی  401دو قرش چاپ شد.

کــانون  29از شمارة دوم دورة پــنجم (بــه تــاریخ  العرفانمختلف که شیخ احمد الزین در مجلۀ 
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  402کرد.نوشت و منتشر می) می1913بر االول/ دسام

دربارة تاریخ صیدا نوشــت کــه  العرفان: احمد الزین سلسله مقاالتی در مجلۀ تاریخ صیدا -

منتشــر شــد. در ایــن » لمحۀ من تــاریخ صــیدا«) با عنوان 1909ها در دورة اول مجله (اولین آن

ایل قــرن بیســتم را بیــان کــرده اي از تاریخ صیدا، از روزگار کهن تا اومقاالت نویسنده خالصه

هاي سوم و چهارم مجله ادامــه در دوره» صحف تاریخیۀ«این سلسله مقاالت ذیل عنوان  403بود.

در صدوهفتادوشــش صــفحه بــا  1913شد که در سال  تاریخ صیداو مادة اصلی کتاب  404یافت

خ صیدا احمد الزین در این کتاب تاری 405چاپ شد. العرفانقیمت شش قرش در چاپخانۀ مجلۀ 

اش، پیش از میالد مسیح، تا زمان انتشار آخرین مقاالتی که در کتاب آمــده گیريرا از آغاز شکل

   406کند. این کتاب تجدید چاپ نشد و نایاب گشت.) بررسی می1911است (یعنی سال 

روایــۀ «اش باز کرد بــا عنــوان ستونی در مجله 1910: احمد الزین در سال الحب الشریف -

ز شمارة اول سال دوم شروع به نوشتن رمان کوتــاهی در ایــن ســتون کــرد بــه اســم و ا» الشهر

اي را در قطع کوچــک چــاپ این رمان هشتاد صفحه 1923سپس در سال  407».الحب الشریف«

این کتاب رمانی  هدیه داد و در داخل جلد آن نوشت که العرفانکرد و آن را به مشترکان مجلۀ 

کــه در » حســن«موضوع رمان سرنوشت مــردي اســت بــه اســم ادبی، عاشقانه و اخالقی است. 

داران بــزرگ بــه حســابداري شود. ســپس نــزد یکــی از زمــینخانوادة اصیلی در شام بزرگ می

ها و شــود، ولــی ســنتمند میشود. حسنا نیز به او عالقهپردازد و عاشق دختر او، حسنا، میمی

مانــد و ن پــاك و شــریف بــاقی میگذارد به وصــال هــم برســند. عشقشــاعادات اجتماعی نمی

  شود. سرانجام رمان با مرگ حسن تمام می

خواست خاطراتش را براي چاپ آماده و بــا عالوه بر این سه کتاب، شیخ احمد الزین می -
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اندیشــان را رســوا بســیاري از کج«منتشر کند؛ ولی پشیمان شد و گفت » شهران فی السجن«نام 

همچنــین  408».شــونداند خشــمگین میها که مردهو بازماندگان آناند ها که زندهکند؛ پس آنمی

ولی  409دارد، مختصر تاریخ صیداگوید پدرش کتابی با عنوان نزار الزین، فرزند احمد الزین، می

  نویس یا چاپی از این کتاب به دست نیامده است. اي دستنسخه

  هایی که با همکاري دیگران چاپ و منتشر کرد:ب. کتاب

: گزیدة اشعار ده تن از شاعران مشهور عراق که با همکاري شیخ احمد رضــا و قیاتالعرا -

نامۀ شاعران را شیخ سلیمان ظاهر و شیخ محمد رضا الشیبی گردآورده و مقدمۀ کتاب و زندگی

چــاپ  العرفــاندر چنــد جــزء در چاپخانــۀ  1913. این کتاب در ســال ه استنیز خودش نوشت

   410شد.

: شرح احوال، اقوال و تألیفات چندین تن از علماي شیعۀ عراق بــه سالمالشیعۀ و فنون اإل -

بــه هزینــۀ  1913م.)، از علماي مشهور شیعه در عراق که در سال  1935قلم سید حسن صدر (

سید عبدالحسین شرف الدین، شیخ احمد عارف الزین، شیخ احمد رضا و شیخ ســلیمان ظــاهر 

   411چاپ شد. العرفانچاپخانۀ مجلۀ  در صدوپنجاه صفحه و به قیمت شش قرش در

م.) از علماي مشهور شیعی عرا  1897: دیوان سید جعفر حلّی (سحر بابل و سَجع البالبل -

ق. این دیوان را شخصی از مردم نجف تصحیح کرد و شرحی بــر آن نوشــت و کســانی را کــه 

در  1913تاب در ســال نامشان در دیوان آمده بود (از علما، شعرا و نامداران) معرفی کرد. این ک

 العرفــانشش صفحه به قیمت سه بشلک در چاپخانــۀ مجلــۀ وقطع متوسط و چهارصدوشصت

   412چاپ شد.

  :هایی که [تصحیح]، شرح و چاپ کرده استکتابج. 
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الــزین  414م).1153از ابوعلی فضل بن حســن طبرســی ( 413:تفسیر القرآن فیمجمع البیان  -

  که چرا این کتاب را منتشر کرده است:  دهددر مقدمۀ جلد اول کتاب توضیح می

ها را در ایــن راه آنچه مرا بر آن داشت تا دست به انتشار این تفسیر گرانقدر بزنم و دشواري

گونه که هرگز مانندش منتشر نشده است. از آسان کنم، خوبی اسلوب و سامان نیک آن بود؛ آن

شود و پژوهشــگران ست به دست میجهت دیگر، این تفسیر براي شیعیان امامیه مرجع است، د

ها که دیدم و چــه روند. پس براي انتشارش عزم خود را جزم کردم و چه مشقتبه سراغش می

   415ها که کشیدم.نداري

چاپ شد کــه  العرفانکتاب در پنج جلد و هر جلد بیش از پانصد صفحه در چاپخانۀ مجلۀ 

ســازي کتــاب، در تنظــیم و آماده رســید.هزار صــفحه میها بــه ســهتعداد صفحاتش با فهرست

و  1915تعدادي از علماي شیعه با شیخ الزین همکاري کردند. جلــد اول ایــن تفســیر در ســال 

  چاپ شد.  1937جلد پنجمش در سال 

م.). در ســال  1002عبدالعزیز جرجــانی (بن: از قاضی علیو خصومه المتنبیالوساطۀ بین  -

بــاز کــرد بــراي انتشــار  العرفــاندر مجلــۀ » خبایا الزوایا«اي به نام شیخ الزین ستون تازه 1910

رفتــه بــه دســت یادهاي ازهاي خطــی و روزنامــهمطالب مرتبط با موضوعات مجله که از کتاب

الوســاطۀ بــین هاي کتــاب آورد. شیخ احمد الزین در این ستون شروع کرد به انتشــار فصــلمی

مؤلف این کتاب،  416راق برایش فرستاده بود.که آن را یکی از دوستانش از ع و خصومه المتنبی

عبدالعزیز مشهور به قاضی جرجانی، از ادیبان بــزرگ قــرن چهــارم بــه شــمار بنابوالحسن علی

هاي این کتاب اقدام کرد و آن را در رود. شیخ احمد الزین به تصحیح، شرح و تهیۀ فهرستمی

                                                             
 

  از مشهورترین تفاسیر شیعۀ امامیه.  413

ق. است. در منابعی همچــون  548(بیرشک) مطابق  هزار سالهگاهنامۀ تطبیقی سهمیالدي بر طبق  1153سال  414

ق.  536یــن کتــاب را ق. و ســال تــألیف ا 548ریحانۀ االدب یا فرهنگ فارسی معین سال درگذشت طبرسی را 

  م. -اند. نوشته

  کلمۀ الناشر الشیخ أحمد عارف الزین فی مقدمۀ تفسیر مجمع البیان للطبرسی. 415

، 1913، 1، ج 5، المجلد العرفان، »العرفانمطبوعات «فی » الوساطۀ بین المتنبی و خصومه للقاضی الجرجانی« 416

  .39، 35ص 
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یال مجیدي در چاپخانــۀ مجلــۀ شانزده صفحه و به قیمت سه چهارم ردر چهارصدو 1913سال 

   417منتشر کرد. العرفان

  نگاري. روزنامه2

  العرفانمجلۀ 

در شهر صیدا براي خدمت به فرهنــگ  1909اي که شیخ عارف الزین آن را در سال ماهنامه

عربی و اسالمی و ادب و شعر و علم و تاریخ تأسیس کرد و به رقابت با مشهورترین مجــالت 

چراغــی شــد بــراي ادبــاء و علمــاء و  العرفــانپرداخت و  المقتطفو  لالهالداخلی عربی، مثل 

)، در 1960-1909هشــت مجلــد (ودر چهل العرفانشعراي جبل عامل و همۀ کشورهاي عربی. 

هایی است که در طول یک سال منتشر هر مجلد شامل شمارهزمان حیات مؤسسش منتشر شد. 

بایست در یــک جلــد منتشــر ل را ـ که میهاي یک ساشدند شمارهگاهی مجبور می شده است.

هاي یــک ســال آنقــدر زیــاد بــوده شود ـ به دو جلد تقسیم کنند؛ یعنی تعداد صفحات / شماره

. تعداد صفحات هر دوره، بــه ســبب مســائل مــالی و مشــکالت اندکردهاست که دو جلدش می

متغیــر بــود. هفت صــفحه بســیار وهاي حاکم بین پانصد تا هزاروصدوشصــتسیاسی با قدرت

هــا شد که مجموع آنهر سال در ده شماره چاپ می العرفانشود گفت که مجلۀ طور کلی میبه

  کردند.اي گردآوري میرا در مجلدي هزارصفحه

هایی که بر لبنــان و مؤسسش در طول دوره العرفانهاي بسیاري که مجلۀ عالوه بر دشواري 

دو جبهه در داخل و خارج درگیر بود؛ در داخــل، گذشت با آن دست به گریبان بودند، مجله با 

ها براي کمک مالی به مجله و حمایت از آن تا هاي حاکم بر لبنان و متحد نشدن لبنانیبا قدرت

بتواند استمرار داشته باشد، و در خارج، ممنوع شدن ورود مجلــه بــه بســیاري از  العرفانانتشار 

  مناطق و کشورها. 

النۀ مجله ثابت نبود و متناسب با ارزش پول رایــج و زیــاد شــدن در آغاز هزینۀ اشتراك سا

کرد. ابتدا هزینۀ اشتراك یک ریال مجیــدي در صــیدا، دو ریــال هاي زندگی مدام تغییر میهزینه

هاي عثمانی، یک چهارم لیرة فرانسوي یا ده فرانــک آلمــانی در کشــورهاي مجیدي در سرزمین
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، بعــد از العرفــانم جنگ جهــانی دوم و انتشــار مجــدد با اتما 418خارج از حکومت عثمانی بود.

اي سه ساله، هزینۀ اشتراك ساالنه بیشتر شد و به ده لیرة ســوریه در لبنــان و ســوریه و دو وقفه

  419دینار یا دو لیرة انگلیسی در کشورهاي دیگر و هشت دالر در ایاالت متحدة امریکا رسید.

ن در پرداخت حق اشتراك مواجه بود و همــین مجله با کم بودن تعداد مشترکان و تأخیر آنا

شد که نتوانند قیمت اشتراك مجله را ثابت کنند. ورود مجله به کشورهاي آفریقــاییِ موجب می

نوشــت، خصوص دربارة تــونس میسببِ مطالبی که دربارة استعمار و بهتحت سلطۀ فرانسه، به

هایشــان جلــه بــه سرزمینهــاي عربــی از ورود ایــن مهمچنین، بعضــی حکومت 420ممنوع شد.

نــوري  العرفــانســبب مــتهم کــردن جلوگیري کردند؛ از آن جمله عربستان سعودي و عراق، به

السعید، رئیس جمهور وقت عراق، به یاري کردن جمال عبدالناصر (رئیس جمهور وقتِ مصــر) 

  421هاي حکومت عراق در آن زمان بود.که مخالف سیاست

داد و راه را آزار مــی العرفــانکــه مؤســس  هاي متعــدد و متنــوعهمــۀ ایــن دشــمنی

هایی عاجزانــه خطــاب بــه کــرد، موجــب انتشــار درخواســتاش را دشــوار مینگاريروزنامــه

ایــن امــر  422شــد.مشترکان، نیکوکاران و عالمان و مهاجران براي کمک و حمایت از مجلــه می

ی در هر کجا که بودنــد، صرفا به مشترکان شیعه، عرب و مهاجران لبنان العرفاندهد که نشان می

  گرم بود.پشت

پرداخت و هدف احمد الــزین از به موضوعات علمی، ادبی، اخالقی و اجتماعی می العرفان

اخالق، پاك  ]هايپایه[نشر علم و ادب، محکم کردن  423ها خدمت به مردم و وطنش،انتشار آن

در دورة ســوم مجلــه  424د.ها از آلودگی و دنبال کردن مسائل اجتماعی و عمرانی بــوکردن روان
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 نویسد: ) شیخ احمد الزین دربارة هدفش از انتشار مجله می1911(

خصوص شیعیان، نیاز فــوري بــه به فکر انتشار این مجله افتادم، چون دیدم که هموطنانم، به

نامــۀ بزرگانشــان را وســیلۀ آن عقایــد صــحیح و زندگیاي ندارند کــه بهآن دارند؛ چراکه نشریه

  425گویند پاسخ دهند.شان مید و به آنچه جاهالن دربارهمنتشر کنن

، بــر اولویــت خــدمت بــه شــیعیان تأکیــد العرفاندر جایی دیگر، نزار الزین، فرزند مؤسس 

ما «کند: و اضافه می» اولین علت موجودیتش کمک به شیعیان است...«گوید: کند آنجا که میمی

 426».انــد و نــه مهاجمــانکــه شــیعیان مدافعان اینکشیم؛ ثانیــاًبه آن مفتخریم و دست از آن نمی

دهــد: صیدا هدفش از تأسیس ایــن مجلــه را چنــین توضــیح میتاریخ در کتاب  العرفانمؤسس 

اي بنیــان نهــاد و آن را اي در سرزمین صیدا وجود نــدارد، مجلــهدید که روزنامه ]الزین[وقتی «

انگیزة اصلی من از «نویسد: می العرفان 1922و در مقدمۀ شمارة هشتم از سال  427»نامید العرفان

   428».نگاري و عشق خدمت به وطن و مردم بودام به روزنامهتأسیس این مجله تمایل غریزي

علت تنوع مطالب و موضــوعاتش متمــایز بــود. بــه هــر موضــوعی مفصــل به العرفانمجلۀ 

تص مجالتــی کرد. این موضوعات یا عمــومی بودنــد یــا مخــپرداخت و دربارة آن بحث میمی

کردنــد. احمــد الــزین در . همین موضوعات متنوع بودند که مجلــه را پربــار میالعرفانهمچون 

  429کرده است.پیروي می» سنت آفرینش و قانون پیشرفت و توسعه«گوید که از باره میاین

مجله توانست بسیاري از متفکران لبنانی و متفکرانی که مهــاجرت کــرده بودنــد و متفکــران 

جذب این افــراد جمــع بزرگــی از  430هاي عربی و اسالمی را به خود جذب کند.زمیندیگر سر

 کردند. نویسندگان پدید آورد که مجله را در پیمودن مسیرش یاري می
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  جبل عاملنشریۀ 

کرد و نــامش را اي در قطع بزرگ که احمد عارف الزین منتشر میاي هشت صفحهنامههفته

پرداخــت. انتشــارش که به موضوعات مربوط به جبل عامل مینهاده بود  جبل عاملاز آن روي 

م. آغاز شد، ولــی بــه علــت مشــکالت مــالی و  1911کانون االول/ دسامبر  28شنبه از روز پنج

سه شماره از آن منتشر شده بود که در سال وفشار رقبا بیش از یک سال منتشر نشد. دقیقا چهل

بــه مــدت  431رش بــه تهمــت افتــرا و بــدگویی،بعد از حکم حاکمان عثمانی علیــه مــدی 1912

  کامالً توقیف شد.  1912ونیم توقیف شد و در پنجم کانون االول / دسامبر ماهیک

بــا دعــوت  ]مــردم[صــدا نشــدن کنــد: همرا چنین بیــان می جبل عاملالزین عوامل توقیف 

هاي متعــدد در زیان کرد واش دنبال میاي که الزین منادي آن بود و آن را در مجلهطلبانهاصالح

هــا تــأخیر مشــترکان در نشر مجله در نتیجۀ توزیع بد آن، نداشتن وکالي صادق و عالوه بر این

  432پرداخت بدهی خود.

نیم ریال مجیدي در جبل عامل و دو ریال مجیدي در ویک جبل عاملهزینۀ اشتراك ساالنۀ 

  دیگر کشورهاي عثمانی بود. 

به نشر اخبار جبل عامل و نــواحی اطــرافش و توجــه بــه  توجه«هدف از انتشار این نشریه 

در  جبــل عامــلبــود. وجــود  433»امور و منافع خاص علمی، ادبی، تجاري و زراعی این ناحیــه

اي که امید بعضی ادبا و بزرگان همان یک سال انتشارش به بیداري مردمان کمک کرد؛ در دوره

مانی، که آمالشان را بر انقــالب جوانــان اي دیگر از تابعان دولت عثسرشناس جبل عامل و عده

نیــز همــین موضــع را  جبل عاملترکیه بنا کرده بودند، ناامید شده بود و منتقد حکومت بودند. 

خواندند و مطالبش را دنبال اتخاذ کرد و آن را در جبل عامل گسترش داد و مردمی که آن را می

هــاي خــانگی آغــاز ها و جمعخانــهکردند، بحث و جدل دربارة مســائل عمــومی را در قهوهمی

به ایجاد اندیشۀ عمومی در این منطقه، که پیش از آن  العرفانو  جبل عاملکردند. چنین بود که 

این، پرداختن بــه امــور روزمــره بهتــرین براي در آن منتشر نشده بود، کمک کردند. عالوهنشریه
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دن آن به مرجعی ش تبدیل ]در نتیجه[وسیلۀ آشنا کردن ساکنان جبل عامل با خواندن روزنامه و 

  434براي ایشان بود.

اش بــه اصــالحات، متحــد سبب جسارت و دعوت دائمی، بهجبل عاملحاکمان بر روزنامۀ 

شدند و مترصد فرصتی بودند تا سرانجام صاحبش را دستگیر کردند و بــه بیــروت بردنــد و در 

ر کردن محمــد البــاقر، صــاحب نشــریۀ دادگاه نظامی به جرم انتقاد از دادگاه نظامی براي دستگی

اش در آن مدت، همچنین پرداخت ده لیــرة نیم حبس و تعطیل شدن نشریهوماه، به یک435البالغ

عثمانی محکوم کردند. انتشار مجدد این نشریه دوام چندانی نیافت تا آنکه نــزار الــزین، فرزنــد 

منتشــر  العرفــانالــب ضــمیمۀ ) در ق1961حزیــران/ یونیــو  19عارف الزین، دوبــاره آن را (در 

  436کرد.

  نگاه اجمالی

فهمیم کــه او بــا هاي گوناگون و تألیفاتش مــیاز خالل زندگی احمد عارف الزین و فعالیت

خوبی اي اصــیل، شــیعه و لبنــانی بــود. چنــد زبــان را بــهدانش و فرهنگی گســترده، از خــانواده

خیریــه، علمــی و  یس چند گــروههاي بزرگ اجتماعی پرداخت و به تأسدانست و به فعالیتمی

  اش داشت.شیعی در جبل عامل کمک کرد و نقش مؤثري در جامعه

هــایش در برابــر گیريســبب جهتها مبارزه کــرد. بهها و فرانسويدر راه استقالل با عثمانی

، جبــل عامــلو  العرفــاناش بارها به خطر افتــاد. نشــریات او، استعمار بسیار رنج برد و زندگی

  اش بارها تعطیل شد.چاپخانه توقیف و

هاي عربی، شرکت کــرد. اي و در سطح کل سرزمیندر چند همایش محلی، در سطح منطقه

عنوان زبان واحد کرد تا آن را بهها را دعوت میبه زبان عربی فصیح بسیار عالقه داشت و عرب

دن جوانــان و هــا را بــه بافرهنــگ کــرکار گیرنــد. همچنــین آنشــان بــهبراي حفظ اتحاد قومی

کرد؛ چراکه در نظر او این کار راه صحیح پیشرفت و سعادت ملت بــود. از تعلیمشان دعوت می
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گفــت؛ زیــرا معتقــد بــود ضرورت تعلیم زنان و ساختن مدرسه برایشان قبل از مردان سخن می

  کنندگان فرزندان و آیندگان هستند.ها تربیتآن

مرج حاکم نشــود. وامور جهان سامان گیرد و هرجکرد تا الزین مردمان را به دین دعوت می

کــرد. بــه براي نزدیکی و برادري مذاهب چهارگانۀ اهل سنت و مذهب شیعۀ جعفري تالش می

  ها در هر کجا که باشند با هم برادرند. یگانگی ذات انسانی ایمان داشت و معتقد بود انسان

هــا مقالــه کــه در مجلــۀ نوشــت و دهکرد و در این حوزه دو کتاب الزین به تاریخ توجه می

منتشر شده است. یک رمان کوتاه منتشر کــرد و در انتشــار دو مــتن فرهنگــی کهــن در  العرفان

، العرفــاناش سهیم بود. با دیگران در انتشار چند کتاب همکــاري کــرد. انتشــار مجلــۀ چاپخانه

ارهاي اوســت. شــهرت اولین مجلۀ شیعی که در جبل عامل به زبان عربی منتشر شد، از دیگر ک

را منتشــر  جبل عامــلهاي عربی به دست آورد. نشریۀ بسیاري در منطقۀ خودش و در سرزمین

  چاپ کرد. العرفانکرد. شعرهایی پراکنده سرود و در 

ها رهبــر و پیشــگام بــود. شــیخی مقــاوم، تــوان گفــت او در بیشــتر زمینــهدر یک کالم، می

یشمندي آزاده و از مصلحان اجتماعی بود. حال که همۀ نگاري پیشرو، ادیب، شاعر، اندروزنامه

ایم اگــر او را یکــی از این صفات در یک نفر در زمانۀ خودش جمع شــده اســت، خطــا نکــرده

  پیشگامان نهضت در جبل عامل بدانیم.


